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Ministry of Environment and Energy

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

Male’, Republic of Maldives.
ތންނަށް – ސަމާލުކަން ތަހުޒީބަށް
ސުލްހަވެރިކަން ރައްޔި ު

ނަންބަރު:

(IUL)438-CCS/438/2016/274

އެނަރޖީ އެފިޝެންސީގެ ނަމޫނާ އިމާރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
"ސްޓްރެންތެނިންގ ލޯ
ތިމާވެއްޓާއިބެހޭ

ކާބަން އެނަރޖީ އައިލެންޑް ސްޓްރެޓެޖީސް" މަޝްރޫޢުއަކީ މިމިނިސްޓްރީއާއި އ.ދ ގެ

ޖަމްޢިއްޔާ
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އެންވަޔަރަންމަންޓް

ޕްރޮގްރާމް

(ޔުނެޕް)

ގުޅިގެން

ލ
ބ ް
ގްލޯ ަ

އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީ (ޖީ.އީ.އެފް) ގެ އެހީގެ ދަށުން ،ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުއެކެވެ .މިމަޝްރޫޢުގެ މައިގަނޑު
ބޭނުމަކީ ،އިމާރާތްތަކުގެ ދާއިރާއިން ޖައްވަށްބޭރުކުރެވޭ ވިހަގޭސް (ގްރީންހައުސް ގޭސް) މަދުކޮށް މިދާއިރާއިން ހަކަތަ
އިސްރާފުކުރުން މަދުކުރުމާއި އަދި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހިގޮތުގައި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން އިތުރުކުރުމެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތް ކުރުމާއިބެހޭ ސިނާއަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެނަރޖީ އެފިޝެންޓް ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި
ޑިޒައިންތައް އިތުރުކޮށް އަދި އިމާރާތްތަކުން ހަކަތަ އިސްރާފުވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ އިމާރާތެއް
ގާއިމްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ހޮވާލެވޭ އިމާރާތްތަކެއް އެސެސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.
ދނެ
ށ ޭ
މިގޮތުން އެނަރޖީ އެފިޝަންސީގެ ނަމޫނާ އިމާރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ސަރުކާރުގެ ހޮވާލެވޭ އިމާރާތްތަކެއް އެސެސްކޮ ް
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު 22( (IUL)438-CCS/438/2016/265 :ނޮވެންބަރު  )2922އިޢުލާނުއާއި
ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ޝައިޤުވެރިކަން ލިބިފައި ނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ،އަލުން މިމަސައްކަތަށް ބީލަން
މވެ.
ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަ ެ
ފރެންސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ވީމާ ،މިމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތުގެ ޓާރމްސް އޮފް ރި ަ
ގޮތުގެމަތިން ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .މަސައްކަތުގެ " ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް " މިމިނިސްޓްރީގެ
ވެބްސައިޓް  www.environment.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.
ބީލަން ހުޅުވުން
ވނީ  2922ޑިސެންބަރު  22ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  22:99ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ށ ހަމަޖެހިފައި ަ
ބިޑު ހުޅުވުމަ ް
ހށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީގައި މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ު
ވީމާ ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ފުރިހަމަކޮށް ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކޮށް ތިރީގައިވާ
ގޮތަށް ޖެއްސެވުމަށްފަހު  2922ޑިސެންބަރު  22ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  22:99ގައި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 2ޞަފްޙާގެތެރެއިން ޞަފްޙާ 1
ގްރީން ބިލްޑިންގ ،ހަނދުވަރީ ހިނގުން،
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"(IUL)438-CCS/438/2016/274
.ެއަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވ
،ްޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓ
،ީމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖ
.ެ ދިވެހިރާއްޖ،29302 ،ެ މާލ،ު މާފަންނ،ްހަނދުވަރީ ހިނގުނ
+029 3920392 :ްކސ
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Ministry of Environment and Energy

.ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެމާލ

Male’, Republic of Maldives.

Announcement Reference No: (IUL)438-CCS/438/2016/274

Consultancy Services for Selection of a Public Building for Demonstration of Cost
Effective Energy Efficiency Renovation and Energy Management
The Ministry of Environment and Energy has received financial assistance from Global Environment
Facility (GEF) administered by the United Nations Environment Programme (UNEP) to reduce
greenhouse gas (GHG) emissions through energy efficiency in the building sector under the project
Strengthening Low Carbon Energy Island Strategies (LCEI) and intends to procure services of an
individual National consultant to conduct “Selection of a Public Building for Demonstration of Cost
Effective Energy Efficiency Renovation and Energy Management”.
The EOI requested by Ministry’s Advertisement No (IUL)438-CCS/438/2016/265 (12th November
2016) has been cancelled due to insufficient response, thus Ministry re-invites eligible consultants to
submit proposals according to the TOR. The detail terms of reference for the consultancy is available
to download from the ministry’s website (http://www.environment.gov.mv).
Proposals must be delivered in sealed envelopes titled “Selection of a Public Building for
Demonstration of Cost Effective Energy Efficiency Renovation and Energy Management” to the
address below on 12th December 2016 at 1100 hours local time. Electronic bidding will not be
permitted. Late bids will be rejected.

Bids will be opened in the presence of the bidders’

representatives, who choose to attend in person at the address below on 12th December 2016 at 1100
hours local time.

Procurement Section
Ministry of Environment and Energy
Green Building, Handhuvaree Hingun, Maafannu
Male’, 20392, Republic of Maldives
procurement@environment.gov.mv
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